U s n e s e n í 698. – 718.

ze zasedání rady města ze dne 12. listopadu 2018

698. Rada města schvaluje program jednání.
699. Rada města schvaluje uplatnění reklamace výtahu v Komunitním centru v souladu
s článkem X. VADY A ZÁRUKY, odstavec 10. 5. a 10. 7. smlouvy o dílo A – 001502 –
00, která byla uzavřena 30. 9. 2011 s firmou ALDAST, spol. s r. o., Heydukova 1523,
386 01 Strakonice.
700. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. st. 73/2 k.ú. Červené Dvorce
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 15 m2 a jeho zveřejnění na úřední desce města.
701. Rada města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Sušice, jako stranou povinnou,
jako stranou
oprávněnou, týkající se uložení kanalizační přípojky do pozemku města p.č. 609/1 k.ú.
Sušice nad Otavou, za náhradu 50,- Kč za bm, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
702. Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Sušice, jako
povinným, a firmou ČEZ Distribuce a.s., jako oprávněným, spočívající v právu zřízení
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy v pozemku města p.č. 2274/1 k.ú.
Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3432-13715/2017,
za celkovou náhradu 1 000,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
703. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 483/9 (zastavěná plocha
a nádvoří) k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 70 m2 (100 m2) a jeho zveřejnění na
úřední desce města.
704. Rada města neschvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 1354/1 k.ú. Sušice nad Otavou
a jeho zveřejnění na úřední desce města.
705. Rada města bere na vědomí stanovisko právníka města k otázce porušování smlouvy
o nájmu věcí nemovitých uzavřené mezi městem Sušice a Nemos Sušice s. r. o.
ze dne 16. 9. 2015. Dále rada města pověřuje starostu města vyzvat nájemce k doložení
smluvního vztahu mezi ním a společnostmi SWISS MED CLINIC s.r.o. a WB Aesthetics,
s. r. o., které byly zmíněny ve vyjádření nájemce z dne 26. 9. 2018 a to 30 dní od doručení
výzvy nájemci.
706. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 71, kterým
se org. 155 - Pronájem veřejného prostranství poníží v příjmové části o 50 tis. Kč,
a zároveň se povýší org. 98 (Konečný zůstatek minulých let) o 50 tis. Kč.
707. Rada města bere na vědomí dopis
týkajících se pronájmu kiosku na ostrově Santos.

ze dne 29. 10. 2018

708. Rada města odkládá schválení komise pro otevírání obálek s nabídkami týkajícími se
pronájmu kiosku na ostrově Santos a jejich vyhodnocení na další jednání rady města.
Návrh schválen 7 hlasy.
709. Rada města odkládá schválení záměru pronájmu lesních pozemků v majetku města (dle
přílohy) o celkové výměře cca 1 226,10 ha pro účely aktualizace smlouvy s firmou
Sušické lesy a služby s.r.o.

710. Rada města schvaluje na základě žádosti Nemos Sokolov s. r. o. podnájem garáže
v objektu bez čp/če na st.p.č. 1223/2 k.ú. Sušice nad Otavou pro Sociální služby města
Sušice, p.o.

711. Rada města schvaluje pořízení elektronického nástroje E-ZAK, a to v souladu s pravidly
Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, firmy
QCM, s.r.o., Bellova 370/40, Brno-Kohoutovice, IČ: 26262525, za cenu nejvýše 180 tis.
Kč bez DPH (tj. 217,8 tis. Kč vč. 21% DPH) a k tomu 5 tis. Kč měsíčně bez DPH (tj.
6,05 tis. Kč vč. 21% DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí
servisních služeb.

712. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-002782-00 se zhotovitelem
AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 na dílo „Rozvojové území
Pod Kalichem, Sušice - dokumentace pro územní rozhodnutí“, kterým se mění cena díla
na 608 000,00 Kč bez DPH, tj. 735 680,00 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města jeho
podpisem.

713. Rada města schvaluje smlouvu o reklamě a propagaci s ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, Praha
4 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

714. Rada města souhlasí s pořízením světelných dekorací na vánoční strom dle nabídky
od společnosti Bon Jour Illumination s. r. o. (vločka 9 ks) v celkové částce do 30.000,Kč bez DPH. Částka bude hrazena z org. 201.

715. Rada města nesouhlasí s prezentací města Sušice v příloze Klatovského deníku „Vánoční
města“.

716. Rada města nesouhlasí s prezentací města Sušice v Obrazovém atlasu regionů a rozhleden
ČR se silniční mapou vydávaném ústředím Klubu českých turistů.

717. Rada města schvaluje termíny svatebních obřadů pro rok 2019 dle přílohy. Termíny
budou k dispozici na webových stránkách města.

718. Rada města zřizuje tyto komise: Komise sportu, Komise pro přípravu, zpracování a
realizaci programu obnov MPZ, Komise pro občanské záležitosti, Komise bytová,
Komise pro komunitní plánování, Komise školská, Komise kultury, Komise pro sociálně
– právní ochranu dětí, Komise Douzelage/pro zahraniční spolupráci, Komise pro rozvoj
cestovního ruchu. Současně rada města vyzývá zastupitele, aby podali návrhy na členy
do zřízených komisí.
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